


Fryderyk Chopin patronem szkoły w Budkach Piaseckich

Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich była jedyną placówką na 
terenie gminy, która nie miała imienia.

W sierpniu 2013 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podję-
to jednogłośnie uchwałę o nadaniu imienia szkole, którą zaakceptowali 
rodzice. W myśl procedury propozycję imienia dla szkoły mogły zło-
żyć wszystkie organy szkoły: nauczyciele, uczniowie, rodzice. W tajnym  
głosowaniu zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za 
Fryderykiem Chopinem.  Powołano zespół zadaniowy, który przygoto-
wał harmonogram działań związanych z nadaniem Szkole Podstawowej  
w Budkach Piaseckich imienia Fryderyka Chopina.  W ramach przygoto-
wań zorganizowano apel w formie prezentacji, konkurs wiedzy o Chopinie 
oraz konkurs plastyczny. Na korytarzach pojawiły się wystawy prac dzie-
ci oraz gazetka o wielkim kompozytorze. Zorganizowano wycieczkę dla 
wszystkich uczniów do Żelazowej Woli i Brochowa, po czym przygotowa-
no galerię zdjęć z pobytu na wycieczce. Ogłoszono konkursy na sztandar, 
hymn i logo szkoły.

Wspólne działania nauczycieli rodziców i uczniów doprowadziły  
w dniu 17 października, w 165 rocznicę śmierci kompozytora, do uroczy-
stości nadania imienia naszej szkole.  

Tę historyczną chwilę  rozpoczęliśmy Mszą św., odprawioną w tutej-
szej kaplicy przez o. Andrzeja Sąsiadka  - proboszcza Parafii Niepokala-
nów. Niepowtarzalna atmosfera Mszy, piękne i ciekawe kazanie oraz po-
święcenie sztandaru na długo pozostaną w naszej pamięci. Po uroczystej 
Mszy  udaliśmy się  do szkoły. Tu o. Andrzej Sąsiadek poświęcił tablicę 
pamiątkową, a wójt gminy Teresin Marek Olechowski dokonał odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy. Świadkami tego wydarzenia byli zaproszeni goście, 
a wśród nich m.in.Tadeusz Koryś  - Starosta Powiatu Sochaczewskiego, 
Bogdan Linard- Przewodniczący Rady Gminy, Bogusław Bęzel - Pełno-
mocnik ds. Oświaty, dyrektorzy samorządowych szkół i jednostek organi-

zacyjnych oraz radni gminy Teresin. 
Do pięknie udekorowanej hali sportowej uroczyście wprowadzo-

no sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie dyrektor 
szkoły wygłosiła przemówienie, w którym przedstawiła historię szkoły, jej 
rozwój oraz współczesne życie. Uczennica klasy VI Julia Niewadzi przed-
stawiła zebranym życiorys Fryderyka Chopina

Następnie wójt gminy Teresin odczytał akt nadania szkole imienia 
Fryderyka Chopina. Dalszym punktem uroczystości była ceremonia wrę-
czenia sztandaru uczniom i  uroczyste ślubowanie. 

Po tej wzruszającej ceremonii głos zabrali zaproszeni goście. Wójt Marek 
Olechowski  z okazji nadania imienia obdarował nas wyjątkowym prezen-
tem. Zapowiedział zorganizowanie wycieczki szlakiem Chopina aż do Pa-
ryża. Pojechać na nią mają najlepsi uczniowie pod opieką nauczycieli naszej 
szkoły. Po części oficjalnej zaproszono zebranych na program artystyczny: 
„Fryderyk Chopin wśród nas- przywołajmy wspomnienia” przygotowa-
ny przez dzieci pod kierunkiem Pań: Wiesławy Tymorek, Krystyny Panek  
i Sylwii Peli.

Na zakończenie części artystycznej odśpiewano hymn szkoły.
Za przygotowanie tej wspaniałej uroczystości dziękuję swoim nauczy-

cielkom Paniom: Wiesławie Tymorek, Krystynie Panek, Sylwii Peli, Ka-
tarzynie Nowak i Paulinie Piotrowskiej, Grażynie Bińkowskiej, Karolinie 
Kajetaniak oraz pozostałym pracownikom szkoły. Całą uroczystość profe-
sjonalnie poprowadziła pani Sylwia Pela. 

Dziękuję dzieciom biorącym udział w części artystycznej oraz rodzi-
com za ufundowanie ze swoich składek sztandaru szkoły. 

 Ta uroczystość na zawsze pozostanie w pamięci uczniów, rodziców  
i nauczycieli.

Ewa Piotrowska
 Dyrektor szkoły 
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Jest jeszcze wiele do zrobienia
Z wójtem gminy Teresin Markiem Olechowskim rozmawia Marcin Odolczyk

Powoli kończy się kadencja 
samorządu. Jak Pan podsumuje 
mijające czterolecie?

Myślę, że to był udany okres 
dla gminy Teresin. Przetrwaliśmy 
kryzys gospodarczy, udało nam 
się przeprowadzić wiele inwestycji.  
Na ten czas przypadał koniec środ-
ków unijnych z rozdania 2007-
2013, z których mocno jako gmina 
skorzystaliśmy. Udało się pozyskać 
środki na budowę drogi scalającą 

tereny inwestycyjne, zwaną potocznie „obwodnicą”. Obecnie kończy się jej 
drugi etap, który będzie stanowił finał całej inwestycji. Zrealizowany zo-
stał projekt pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków  
w miejscowości Granice”. To pozwoli na rozwój sieci kanalizacyjnej na te-
renach, które od dawna na to czekają. To dzieje się zresztą już, bo przecież 
do końca roku zostanie oddany duży odcinek kanalizacji na ulicy Space-
rowej i ulicach przylegających w Paprotni. Wybudowany został kompleks 
sportowy „Moje boisko – Orlik 2012” w Szymanowie, trwa modernizacja 
stadionu w Teresinie, który stanie się kolejną wizytówką sportową gminy.  
Niewątpliwie należy też cieszyć się, że w tej kadencji, dzięki udanej współ-
pracy z firmą SIME, wiele ulic w samym Teresinie posiada już gaz. Sukcesem 
też jest, że w tym roku gazyfikacja dotarła do Szymanowa. Niektóre obiek-
ty szkolne korzystają już z sieci gazowej, a kolejne czekają do podłączenia  
w przyszłym roku. Ponadto warto też dodać, że na obecną chwilę wszystkie 
drogi w gminie są utwardzone. Co prawda, nie na wszystkich jeszcze leży 
nakładka asfaltowa, niemniej jednak w najbliższych latach powinien za-
mknąć się etap asfaltowania. Takich dróg w porównaniu do całej sieci nie 
zostało już wiele.

A czego nie udało się dokonać gminnej władzy w tej kadencji?
Założeniem było to, żeby mógł powstać budynek zaplecza sportowe-

go na stadionie, w którym mieścić się będą szatnie, prysznice, magazyny 
i sala do ćwiczeń halowych łuczników. Na realizację czeka inwestycja po-
legająca na budowie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Szymanowie  
i rozbudowie tej placówki. Niestety, zabrakło na to pieniędzy. Czasem trze-
ba było zrezygnować z inwestycji, które wymagały stuprocentowego wła-
snego wkładu, na rzecz pozyskania środków pozabudżetowych, bo mogły 
one przepaść. 

Można więc powiedzieć, że władze samorządowe przyszłej kadencji 
mają już wyznaczoną ścieżkę zadań inwestycyjnych?

To, co nie udało się w tym czteroleciu, zapewne uda się w kolejnym. 
O tym, kto zmierzy się z tymi zadaniami, zdecydują niebawem wyborcy. 
Trzeba tu koniecznie dodać, że wśród inwestycji, które powinny być zre-
alizowane w najbliższym czasie, poza tymi, o których przed chwilą powie-
działem, jest też budowa tunelu pod linią kolejową w Teresinie i Paprotni. 
Koncepcja jest gotowa, a teraz na jej podstawie, po uzyskaniu odstępstw 
od kilku normatywów transportu kolejowego i drogowego, sporządzony 
może zostać szczegółowy projekt. O środki pomocowe musi tu zabiegać 
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, które jest zarządcą drogi, ale wobec 
braku własnych dochodów, to gmina Teresin pokryje udział własny staro-
stwa, konieczny, aby dofinansowanie inwestycji otrzymać. Poza tym musi 
być kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Złożone są już wnioski na 
kolejne odcinki, czekają też projekty z pozwoleniem na budowę. W najbliż-
szym czasie wykonane zostaną prace kanalizacyjne na ulicy Świerkowej, 
Sochaczewskiej i do nich przylegających. Jeśli chodzi o inwestycje drogo-
we, to warto powiedzieć, że jest już wykonany projekt na rozbudowę blisko 
4-kilometrowego odcinka drogi z Paprotni w kierunku Kampinosu. Droga 

ma być dziewięciometrowa z pasem pieszo-rowerowym i oświetlona na ca-
łej długości. To też duża inwestycja, bo kosztorys opiewa na sumę ponad  
5 mln złotych, ale z pewnością realizacja tego zadania zdecydowanie pod-
niesie bezpieczeństwo użytkowników tej drogi, szczególnie dla mieszkań-
ców m.in. Pawłowic, Paprotni czy Maszny. Oczywiście nie można zapo-
mnieć o dalszym asfaltowaniu utwardzonych dróg. I jeszcze jedno zadanie. 
Otóż w planach jest bezpłatne przejęcie przez gminę dworca kolejowego  
w Teresinie i wobec tego stworzenie projektu rewitalizacji z przebudową 
ulic Torowej, 1 Maja i Lipowej. Budynek dworca będzie stanowił punkt 
centralny inwestycji, przejmie nowe funkcje użytkowe z zachowaniem cha-
rakteru kolejowego. 

Zadań było i jest sporo, a trzeba przyznać, że Gmina Teresin świet-
nie radzi sobie z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych...

Łącznie pozyskaliśmy ponad 35 mln złotych, głównie z Unii Europej-
skiej i Urzędu Marszałkowskiego, nie licząc tzw. projektów „miękkich” czyli 
nie inwestycyjnych. To duża kwota, a dzięki tym środkom zrealizowaliśmy 
spore zadania. Jeszcze raz wspomnę tu o „obwodnicy”. Wartość I i II etapu 
jej budowy to około 30 mln zł, z czego 85% stanowią środki unijne. Z kolei 
na przebudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Granicach dotacja 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła ponad 2 mln złotych. 
Ponadto pojawiały się również programy finansowania m.in. budowy pla-
ców zabaw, boisk sportowych. Nie zakładaliśmy ich we wcześniejszych pla-
nach, ale grzechem byłoby nie skorzystać z takiej unijnej pomocy, szansa 
mogłaby się już nie powtórzyć. Nasze starania o dofinansowanie okazywały 
się skuteczne i dzięki temu udało się zrobić więcej, niż przewidywaliśmy. 

Modernizacja stadionu to kolejny przykład na umiejętne wykorzy-
stanie środków unijnych..

Rozwój sportu, mocnej strony gminy Teresin jest możliwy dzięki temu, 
że dysponujemy obiektami sportowymi na odpowiednim poziomie. Przy-
szedł też czas, by stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji również 
zmienił swoje oblicze. Wiem, że w klubie KS Teresin trenuje sporo grup 
dzieci i młodzieży, do tego dochodzi drużyna żeńska, muszą więc rozwi-
jać swoje talenty w jak najlepszych warunkach. Nasi lekkoatleci chyba też 
będą zadowoleni. Wykonane zostały tu prace o wartości ponad 2 mln zło-
tych, przy udziale pozyskanych środków pozabudżetowych w wysokości  
50 procent. Myślę choćby o wymianie sztucznej nawierzchni boiska trenin-
gowego, budowie parkingu, budowie czterotorowej bieżni lekkoatletycznej 
z odwodnieniem, renowacji całej płyty boiska i oświetleniu tego obiektu, 
które zapewni prowadzenie zajęć w godzinach wieczornych. Zostanie jesz-
cze trochę prac dotyczących ogrodzenia całego obiektu, poprawie ciągów 
komunikacyjnych i budowy dalszych miejsc parkingowych. Oczywiście  
w najbliższym czasie musi powstać budynek zaplecza, o którym już wspo-
minałem. 

Jak Pan ocenia sytuację finansową, nie ma co ukrywać, najbogatszej 
gminy w powiecie sochaczewskim?

Dochody nasze są spore, ale i wydatki wcale niemałe. Staramy się spro-
stać oczekiwaniom mieszkańców. Gdy się chce budować oświetlone drogi, 
rozwijać sieć kanalizacji, dbać o bezpieczeństwo, aby przybywało placów 
zabaw i boisk, trzeba liczyć się z kosztami. Gdybyśmy opierali się tylko  
na swoim budżecie, a nie zaciągali kredytów i innych zobowiązań finanso-
wych, nie dalibyśmy rady rozwijać się tak szybko jako gmina. Niemniej jed-
nak zaznaczam, iż obecny poziom zadłużenia nie jest żadnym zagrożeniem 
i jestem pewien, że w kolejnych latach nie będzie skutkował jakimkolwiek 
spowolnieniem prac inwestycyjnych. 

Co pochłania najwięcej wydatków z gminnego budżetu? 
Tegoroczny plan dochodów i wydatków jest rekordowy, przekracza  

60 mln złotych. Jednak trzeba pamiętać, że bardzo dużą część wydatków 
stanowi utrzymanie szkół. Otrzymywana subwencja szkolna jest nie-
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GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM

Piątek 12 grudnia 2014 roku o godzinie 13.10 
– rozmowa z wójtem gminy Teresin. 

wystarczająca. Uważam, że poziom naszej oświaty jest naprawdę dobry,  
ale żeby go utrzymać, musimy przeznaczać z własnego budżetu spore środ-
ki. W tym roku była to kwota ok. 6 mln  złotych. Mówiąc o oświacie mam 
na myśli nie tylko utrzymanie gminnych szkół. Przybywa nam też przed-
szkoli. Obecnie mamy ich 3 na terenie gminy. Jednak dzięki temu jesteśmy 
jedną z niewielu gmin na Mazowszu, a być może i w Polsce, gdzie ilość 
miejsc w przedszkolach jest wystarczająca dla najmłodszych mieszkańców. 
Staramy się wspierać nasze przedszkola, m.in. poprzez subwencję gminną 
do opłat czesnego. 

Gmina Teresin stanowi przykład zrównoważonego rozwoju?
Z roku na rok przybywa podmiotów prowadzących działalność  

gospodarczą, co przekłada się też na zyski dla gminy, w sensie nie tylko bu-
dżetowym, ale jej rozwoju gospodarczego. Mamy coraz więcej firm, wzrost 
szczególnie nastąpił w sektorze małych przedsiębiorców, a na kolejnych in-
westorów czekają np. tereny przy obwodnicy. Ostatnimi latami dało się za-
uważyć przyrost liczby mieszkańców gminy. Osiedla się u nas coraz więcej 
osób, ale też bardzo pozytywnie kształtuje się wskaźnik przyrostu natural-
nego. Rozwój jest więc dwutorowy. Gospodarczo jest całkiem przyzwoicie, 
aczkolwiek nie jest bardzo kolorowo, bo zdaję sobie sprawę, że podczas tej 
kadencji nie udało się ściągnąć dużych inwestorów. To też efekt kryzysu 
gospodarczego, z którym jako gmina musieliśmy się zmierzyć. 

Teresin znany jest w Polsce jak i poza jej granicami również dzięki 
sukcesom w sporcie i działalności kulturalnej. Jak duże znaczenie ma 
ten fakt dla rządzących gminą? 

Oprócz tego, że przynosi wiele satysfakcji zarówno dla mnie jako 
urzędnika i dla tych, którzy decydują się na wsparcie działań sporto-
wych i kulturalnych, to przede wszystkim cieszy fakt, że dzieci, młodzież,  
ale i dorośli realizują swoje pasje i rozwijają talent w różnych kółkach  
i sekcjach. To też wielka radość, że wspierając sport i kulturę, otrzymu-
jemy wspaniały efekt w postaci sukcesów naszych uzdolnionych miesz-
kańców. Klub Sportowy „Mazowsze” Teresin jest praktycznie najlepszym 
klubem wiejskim w województwie i jednym z najlepszych w Polsce.  
To również powód do dumy. W przyszłym roku Klub będzie obchodził ju-
bileusz 50-lecia powstania. Wciąż podtrzymywane są tu tradycje sportowe, 
a tegoroczne sukcesy osiągane przez zapaśników są największe w bogatej 
historii „Mazowsza”. Obiekty sportowe są oblegane, hale i boiska „żyją”  
do późnych godzin wieczornych i to właśnie bardzo nas, jako urzędników 
cieszy, bo po to były budowane. Znakomicie prosperuje Teresiński Ośrodek 
Kultury. To również wizytówka kulturalna naszej gminy. Teresińska Noc 
Czerwcowa, międzynarodowe festiwale, koncerty czy przeglądy teatralne. 
Nie sposób wymienić zarówno przedsięwzięć jak i zaangażowanych osób. 
Przecież mamy też międzynarodowe turnieje sportowe czy zawody rangi 
Mistrzostw Polski. Z wielką chęcią przyjeżdżają do nas zapaśnicy z USA. 
Sport i kultura tworzą mocną i świetną promocję naszej gminy. 

Tak wielką, że dla przykładu niektóre imprezy w Teresińskim 
Ośrodku Kultury nie mieszczą już osób na widowni…

Wiem o tym, dlatego w planach jest rozbudowa obiektu TOK-u. Zakła-
da się budowę nowej sali widowiskowej na 150-200 osób wraz zapleczem. 

Podczas mijającej kadencji udanie współpracował Pan ze strażaka-
mi? Oni też są chlubą gminy. 

O tak, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To słowa idealnie wpisują-
ce się w działalność naszych druhów. Bezdyskusyjnie 7 jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej to duma całej Gminy Teresin. Zależy nam, by działali 
w dobrych warunkach, stąd dużo prac inwestycyjnych było związanych  
z modernizacją budynków OSP. Praktycznie zmodernizowaliśmy strażnice 

w Paprotni, Skrzelewie, Szymanowie. Wcześniej, nowa powstała w Teresi-
nie. Aktualnie modernizowana jest strażnica w Budkach Piaseckich. Warto 
dodać, że w strażnicach funkcjonują świetlice wiejskie, służące nie tylko 
strażakom, ale i wszystkim mieszkańcom. Udało się pozyskać nowy wóz 
bojowy dla OSP Paprotnia, to wydatek ok. 800 tys. zł. 

W ostatnich latach na terenie gminy działo się wiele, jeśli chodzi  
o krzewienie patriotyzmu i podtrzymywanie pamięci o bohaterach na-
rodowych…

To zasługa przede wszystkim mojego zastępcy Marka Jaworskiego.  
Z wykształcenia historyk, a przy tym doskonały organizator i pomysło-
dawca wielu imprez o charakterze patriotycznym. Wspólnie zależy nam, 
by nasi mieszkańcy często wracali do swoich korzeni, żeby dobrze znali 
rodowód tej ziemi i tych, którzy się z nią związali. Stąd konieczne są tego 
typu uroczystości, jak choćby obchody Święta Niepodległości, czy kolejne 
rocznice wybuchu II wojny światowej i wiele innych. Bardzo mile wspo-
minam też rowerowy rajd „Śladami Józefa Chełmońskiego”. Cieszy mnie,  
że w tych wydarzeniach biorą udział wszystkie pokolenia naszych miesz-
kańców, dziadkowie, rodzice z dziećmi, zaangażowana jest też młodzież. 

Muszę też zapytać, jak ocenia Pan współpracę z Radą Gminy kaden-
cji 2010-2014?

Generalnie rzecz biorąc, jestem bardzo zadowolony ze współpracy  
i z tego, że można było w atmosferze wspólnego zrozumienia realizować 
poszczególne budżety w tej kadencji. Radni bardzo aktywnie uczestniczyli  
i w pracach komisji gminnych, jak i podczas sesji. Szczególnie pochwa-
lę radnych z klubu „Niezależni plus Zdrowie”, którzy włożyli bardzo dużo 
pracy w przygotowania sesji, dzięki czemu te przebiegały sprawnie. Cieszę 
się, że miałem swoją większość w radzie. Każdemu samorządowcowi peł-
niącego funkcję wójta czy burmistrza życzyłbym takiej rady. 

A współpraca na linii gmina – starostwo powiatowe?
Wspólne działanie z powiatem było bardzo udane i skuteczne. Szcze-

gólnie chwalę współpracę ze starostą Tadeuszem Korysiem. Tym bardziej, 
że jest on mieszkańcem naszych terenów i doskonale orientuje się w pro-
blemach Gminy Teresin. Muszę wyjaśnić, że przez nasz obszar przebiega 
dużo dróg powiatowych i obiektów mostowych. Wobec tego, że ich właści-
cielem jest powiat, to tylko starostwo może starać się o środki zewnętrz-
ne na poprawę ich stanu czy przebudowę. Jednak starostwo nie posiada 
własnych dochodów i aby mogło skorzystać z dofinansowania, musi liczyć 
na pomoc gminy. Dlatego wspieraliśmy finansowo powiat, dzięki czemu 
ten mógł starać się o środki pozabudżetowe, wykorzystując przekazane 
przez nas finanse jako wkład własny. Korzystaliśmy na tym wszyscy, bo 
dzięki temu udało się zrealizować wiele inwestycji, jak chociażby moder-
nizację ulic o. M. Kolbego i Szymanowskiej, budowę ścieżek rowerowych,  
czy budowę mostu w Mikołajewie. 

Jak ocenia pan rozwój naszej gminy?
 Ja jestem zadowolony z tempa rozwoju naszej gminy i z kierunków 

tego rozwoju. Jest oczywiście jeszcze wiele do zrobienia i wiele przed nami. 
Musi się to dziać w atmosferze współpracy przyszłego wójta z radą gminy. 
Przyszły włodarz musi mieć duże też poparcie wśród mieszkańców, bo jest 
to ogromny bodziec do intensywnej pracy. Dlatego zachęcam serdecznie 
wszystkich i proszę o to, by uczestniczyli w najbliższych wyborach samo-
rządowych, by nikogo przy urnach wyborczych nie zabrakło.

Źródło: „Express Sochaczewski”
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UWAGA!!! 
WYBORCY Z GMINY TERESIN!

Uwaga! Mieszkańcy sołectw:
Elżbietów, Granice i Topołowa

SZANOWNI PAŃSTWO!

Mieszkańcy niepełnosprawni lub starsi, którzy nie mają możliwości dotarcia  
do lokali wyborczych, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu,  

który zapewnia Urząd Gminy Teresin.
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem  

tel. 46 861 38 15 do 14 listopada 2014r. do godziny 1400.

W związku ze zmianami w podziale  Gminy Teresin na okręgi i obwody wyborcze  
wynikającymi z ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z  2011, Nr 21, poz. 112 z późn. 
zm.) zmianie uległy siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dla mieszkańców  
sołectw: Elżbietów, Granice i Topołowa.

1. Mieszkańcy Elżbietowa, dotychczas głosujący w Szkole Podstawowej w Szymanowie,  
po zmianie, głosują w lokalu wyborczym w Gimnazjum w Teresinie, w Obwodowej  
Komisji Wyborczej nr 3 (nie dotyczy mieszkańców numeru 74, którzy głosują nadal w 
Szkole Podstawowej w Szymanowie).

2. Mieszkańcy wsi Topołowa, dotychczas głosujący w Gimnazjum w Teresinie, po zmianie,  
głosują w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Paprotni, w Obwodowej Komisji  
Wyborczej nr 7. 

3. Mieszkańcy sołectwa Granice, dotychczas głosujący w Gimnazjum w Teresinie, po zmianie, 
głosują w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w Paprotni w Obwodowej Komisji  
Wyborczej nr 7.           
Mieszkańcy sołectwa Granice Osiedle nadal głosują w Gimnazjum w Teresinie  
w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3.

W wyborach do Rady Gminy – 16 listopada 2014 roku po raz pierwszy głosujemy w całej gminie  
w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych. W praktyce oznacza to, że głosujemy poprzez posta-
wienie znaku ,,X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata. 

Prosimy o szczególną uwagę mieszkańców Teresina, Szymanowa, Elżbietowa i Paprotni, którzy  
dotychczas głosowali w okręgach wielomandatowych. Postawienie znaku ,,X” w więcej niż 1 kratce  
na karcie do głosowania powoduje nieważność głosu.



6 PROSTO Z GMINY

T E R E S I Ń S K I   M I E S I Ę C Z N I K   S A M O R Z Ą D O W Y

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  
- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gmin-
na Komisja Wyborcza w Teresinie podaje do wiadomości informację  
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

OKRĘG NR 1
1. KAŹMIERCZAK Lech, lat 62, zam. Teresin  

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

2. CHUDECKI Kamil Czesław, lat 31, zam.  
Teresin zgłoszony przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

3. KANIEWSKA Ewa, lat 46, zam. Teresin  
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

OKRĘG NR 2
1. GIGIER Antonina Joanna, lat 71, zam. Teresin  

zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

2. DZIEMDZIELA Małgorzata Czesława, lat 55, zam. Teresin  
zgłoszona przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

3. IZAK Robert, lat 44, zam. Teresin  
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

OKRĘG NR 3
1. ŚLIWIŃSKI Ryszard, lat 51, zam. Teresin  

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

2. CHOJNACKI Jacek Zdzisław, lat 47, zam. Paprotnia  
zgłoszony przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

3. MAŁECKI Sławomir, lat 52, zam. Seroki-Parcela  
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

OKRĘG NR 4
1. GAŁECKA Joanna Bernadeta, lat 50, zam. Teresin  

zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

2. CHOJNACKI Wojciech Jerzy, lat 44, zam. Teresin  
zgłoszony przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

3. DĘBSKA Ewa Iwona, lat 50, zam. Teresin  
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

4. PRZEDPEŁSKI Paweł Janusz, lat 45, zam. Teresin  
zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI Z GMINY TERESIN  
- lista nr 28

OKRĘG NR 5
1. WRÓBLEWSKI Paweł, lat 31, zam. Granice  

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

2. KRZYŻAK Tomasz Adam, lat 39, zam. Granice  

zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

OKRĘG NR 6
1. PARADOWSKI Janusz Stanisław, lat 67, zam. Elżbietów  

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

2. KLATA Marcin, lat 38, zam. Teresin  
zgłoszony przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

3. KALINOWSKA Wioletta Janina, lat 38, zam. Elżbietów  
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

4. MOŃKA Tadeusz, lat 53, zam. Elżbietów  
zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI Z GMINY TERESIN  
- lista nr 28

OKRĘG NR 7
1. WOJTCZAK Dorota Anna, lat 21, zam. Budki Piaseckie  

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ  
- lista nr 3

2. LINARD Bogdan Władysław, lat 56, zam. Kawęczyn  
zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

3. KOPROWSKA-MITEK Krystyna, lat 61, zam. Budki Piaseckie 
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27 

4. BYLICKI Grzegorz, lat 38, zam. Dębówka  
zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNI Z GMINY TERESIN  
- lista nr 28

OKRĘG NR 8
1. KONECKI Hubert, lat 43, zam. Szymanów  

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

2. JANKOWSKA Hanna Grażyna, lat 60, zam. Szymanów  
zgłoszona przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

3. GRYCKAN-DIDKOWSKA Monika Agnieszka, lat 41, zam.  
Szymanów zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ  
- TERESIN 2014 - lista nr 27

OKRĘG NR 9
1. WÓJCIK Jerzy Stanisław, lat 60, zam. Skrzelew  

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

2. BANASZEK Damian Tomasz, lat 34, zam. Pawłówek  
zgłoszony przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

3. OLSZANOWSKA Natalia, lat 36, zam. Maurycew  
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

OKRĘG NR 10
1. BIELECKI Andrzej Zbigniew, lat 54, zam. Paprotnia  

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Teresinie

z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  

do Rady Gminy Teresin
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów,  

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
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2. BIEDERKA Zbigniew Michał, lat 59, zam. Paprotnia  
zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

3. SADZISZ-KOTOWODA Beata Barbara, lat 44, zam. Teresin  
zgłoszona przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

4. OLECHOWSKI Tadeusz, lat 50, zam. Paprotnia  
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

OKRĘG NR 11
1. MITROWSKI Jan, lat 66, zam. Paprotnia  

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

2. SZCZEPANIK Stanisław, lat 53, zam. Paprotnia  
zgłoszony przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

3. CIEŚLAK Bogdan, lat 50, zam. Paprotnia  
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

4. TONDERA Wojciech Andrzej, lat 49, zam. Paprotnia  
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 29

5. PTASZKIEWICZ Agnieszka Jadwiga, lat 52, zam. Paprotnia  
zgłoszona przez KWW AGNIESZKI PTASZKIEWICZ - lista nr 30

OKRĘG NR 12
1. ZIÓŁKOWSKA Halina Teresa, lat 47, zam. Topołowa  

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. POPŁAWSKI Andrzej, lat 61, zam. Nowa Piasecznica  

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

3. UCHMAN Hanna Wanda, lat 43, zam. Stare Paski  
zgłoszona przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

4. DMOCH Grzegorz, lat 36, zam. Topołowa  
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 29

OKRĘG NR 13
1. OLEJNIK Danuta Alicja, lat 51, zam. Granice  

zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

2. ĆWIEK Jan Kazimierz, lat 67, zam. Granice  
zgłoszony przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

3. KUMISZCZO Agnieszka, lat 35, zam. Teresin  
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

4. DOMAGALSKI Wiesław Stanisław, lat 56, zam. Granice  
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 29

OKRĘG NR 14
1. STYCHLERZ Paweł Piotr, lat 35, zam. Seroki-Wieś  

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. ZDANOWSKI Daniel Maciej, lat 37, zam. Seroki-Wieś  

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

3. RĘDZIŃSKA Marzanna Agnieszka, lat 45, zam. Paprotnia  
zgłoszona przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

4. WOJCIECHOWSKI Mariusz, lat 32, zam. Seroki-Wieś  
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

OKRĘG NR 15
1. LATOSZEWSKI Dariusz Walerian, lat 53, zam. Seroki-Parcela 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. MATEJKA Małgorzata Genowefa, lat 54, zam. Ludwików  

zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE  
- lista nr 25

3. KUBIS Tadeusz Marian, lat 56, zam. Seroki-Parcela  
zgłoszony przez KWW NASZ TERESIN - lista nr 26

4. LINK Ewa Małgorzata, lat 42, zam. Seroki-Parcela  
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014  
- lista nr 27

5. KOCH Wioletta, lat 33, zam. Ludwików  
zgłoszona przez KWW MIESZKAŃCÓW LUDWIKOWA  
I SEROK-PARCELA  
- lista nr 31

Katarzyna Durczak Kuźmińska 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Teresinie

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza 
w Teresinie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Teresin:
 
1. CHOJNACKI Jacek Zdzisław, lat 47, wykształcenie wyższe, zam. Paprotnia, nie należy do partii politycznej zgłoszony przez  

KWW NASZ TERESIN

2. DĘBSKA Ewa Iwona, lat 50, wykształcenie średnie, zam. Teresin, nie należy do partii politycznej zgłoszona przez  
KWW SAMORZĄDNOŚĆ - TERESIN 2014

3. OLECHOWSKI Marek Krzysztof, lat 56, wykształcenie wyższe, zam. Teresin, nie należy do partii politycznej zgłoszony przez  
KWW NIEZALEŻNI PLUS ZDROWIE

Katarzyna Durczak Kuźmińska
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Teresinie

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Teresinie

z dnia 24 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na

Wójta Gminy Teresin
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmi-

strzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TERESIN
Z DNIA 28 SIERPNIA 2014 R.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości 
informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej 
Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej wyznaczam Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, pokój nr 6 (sala konferencyjna), tel. 46 861 38 15.

Nr okręgu
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba wybiera-

nych radnych

1
TERESIN: Aleja Ks. Druckiego-Lubeckiego, Aleja XX lecia: 1-16, 20-22, od 24 do końca numery parzyste, 
Guzowska, Świętokrzyska
TERESIN-GAJ: Książęca

1

2 TERESIN: 1 Maja, Krótka, Lipowa, Szymanowska 4–55(oprócz numeru 46), Torowa, Wąska, Załamana, 
Zielona 1

3 TERESIN: 3 Maja, Akacjowa, Dębowa, Długa od 40 do końca, Działkowa, Graniczna od 36 do końca, 
Kaska, Kasztanowa, Poprzeczna, Szymanowska 46, od 57 do końca, Teresińska, Wiśniowa 1

4 TERESIN: 15 Sierpnia, Baśniowa, Brata Cherubina Pawłowicza, Długa 1–39, Graniczna 4–34A,  
Kwiatowa, Pocztowa, Rynkowa, Szkolna, Warszawska 1

5
GRANICE: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Graniczna, Kaska, Leśna, Łąkowa, Mieszka I, 
Miła, Nowa, Piastowska, Południowa, Spokojna, Stefana Batorego, Strażacka, Wiejska, Wiktorii, Wschod-
nia, Zaciszna, Granice 1A, Granice 54

1

6
ELŻBIETÓW (oprócz numeru 74), GAJ,
TERESIN: Aleja XX lecia: 19-19C nieparzyste, od 23 do końca numery nieparzyste
TERESIN-GAJ: posesje bez ulicy, Nadrzeczna, Spacerowa

1

7 DĘBÓWKA, KAWĘCZYN, BUDKI PIASECKIE, STARA PIASECZNICA, WITOLDÓW 1
8 SZYMANÓW 1
9 MAURYCEW, PAWŁÓWEK, SKRZELEW, STRUGI, SKOTNIKI, MIKOŁAJEW, ELŻBIETÓW 74 1

10 PAPROTNIA: Cicha, Cmentarna, Klonowa Koralowa, Krańcowa, Ojca Maksymiliana Kolbego, Okrężna, 
Perłowa, Piaskowa, Poziomkowa, Słoneczna, Srebrna, Świerkowa 1

11
PAPROTNIA: Brzozowa, Daleka, Generała Władysława Andersa, Gnatowicka, Kampinoska, Leśna, Miła, 
Ogrodowa, Parkingowa, Projektowana IV, Radosna, Sadowa, Skośna, Sochaczewska, Spacerowa, Środko-
wa, Topolowa, Wesoła, Wypoczynkowa, Zachodnia, Ziołowa, Żytnia

1

12 TOPOŁOWA, STARE PASKI, NOWE PASKI, NOWE GNATOWICE, NOWA PIASECZNICA 1

13
GRANICE: posesje bez ulicy (oprócz numerów 1A i 54) Familijna, Fińska, Jałowcowa, Modrzewiowa, 
Świerkowa, Złota
MASZNA, IZBISKA, PAWŁOWICE: 73-94

1

14 PAWŁOWICE: 1-71, od 100 do końca, SEROKI-WIEŚ, LISICE 1
15 SEROKI-PARCELA, LUDWIKÓW 1

16 LISTOPADA 2014 ROKU
WSZYSCY GŁOSUJEMY 

W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH!
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OBWIESZCZENIE  
WÓJTA GMINY TERESIN 

z dnia 14 października 2014 r. 
 

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wójt Gminy Teresin 
podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i   granicach  obwodów głosowania,  siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  w wyborach do rad powiatów, sejmików województw oraz 
wyborach wójta  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   
 
      

Numer obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania  Siedziba  

obwodowej komisji wyborczej 

1. 

Teresin: 1 Maja, Aleja Ks. Druckiego-Lubeckiego,  
Aleja XX lecia 1-16, 20-22, od 24 do końca numery parzyste,  
Guzowska, Krótka, Lipowa,  Szymanowska 4–55 (oprócz  numeru 
46), Świętokrzyska, Torowa, Wąska, Załamana, Zielona 
 
Teresin-Gaj: ul. Książęca. 

Gimnazjum 
w Teresinie 

Al. XX lecia  2 
96-515 Teresin 

tel: 46 861 37 35 

2. 

Teresin: 3 Maja, 15 Sierpnia,  Akacjowa, Baśniowa, Brata 
Cherubina Pawłowicza, Dębowa, Długa,  Działkowa, Graniczna, 
Kaska, Kasztanowa, Kwiatowa, Pocztowa,  Poprzeczna, Rynkowa, 
Szkolna,  Szymanowska 46, od 57 do końca, Teresińska,    
Warszawska, Wiśniowa.. 

Gimnazjum 
w Teresinie 

Al. XX lecia 2 
96-515 Teresin 

tel: 46 861 37 35 
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

3. 

Elżbietów, (oprócz numeru 74),  Gaj,  
Granice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, 
Graniczna, Kaska, Leśna, Łąkowa, Mieszka I, Miła, Nowa, 
Piastowska, Południowa, Spokojna, Stefana Batorego, Strażacka, 
Wiejska, Wiktorii, Wschodnia, Zaciszna,  
Granice 1A, Granice 54, 
Teresin: Aleja XX lecia 19-19C nieparzyste, od 23 do końca 
numery nieparzyste, 
Teresin-Gaj: posesje bez ulicy, Nadrzeczna, Spacerowa. 

Gimnazjum 
w Teresinie 

Al. XX lecia 2 
96-515 Teresin 

tel: 46 861 37 35 

4. Budki Piaseckie,  Dębówka, Kawęczyn, Nowa Piasecznica, 
Stara Piasecznica,  Witoldów. 

Szkoła Podstawowa 
w Budkach Piaseckich 

Budki Piaseckie 17 
96-516 Szymanów 
tel: 46 861 46 20  

5. Maurycew,  Mikołajew, Pawłówek, Skotniki, Skrzelew, Strugi, 
Szymanów,  Elżbietów: 74. 

Szkoła Podstawowa 
w Szymanowie 
ul. Szkolna 35 

96-516 Szymanów 
tel: 46 861 35 33 

lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

6. 

Paprotnia: Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Daleka, Generała 
Władysława Andersa, Gnatowicka,  Kampinoska, Klonowa 
Koralowa, Krańcowa, Leśna, Ogrodowa, Ojca Maksymiliana 
Kolbego, Okrężna, Miła,  Parkingowa, Perłowa, Piaskowa, 
Poziomkowa, Projektowana IV,  Radosna, Sadowa, Skośna, 
Słoneczna, Sochaczewska, Spacerowa, Srebrna, Środkowa, 
Świerkowa,  Topolowa, Wesoła, Wypoczynkowa, Zachodnia, 
Ziołowa, Żytnia.  

Szkoła Podstawowa 
w Paprotni 

ul. Sochaczewska 112 
96-515 Teresin 

tel: 46 861 53 93 
 

7. 

Granice: posesje bez ulicy (oprócz numeru 1A oraz 54), 
Familijna, Fińska, Jałowcowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Złota, 
Izbiska, Maszna, Nowe Gnatowice, Nowe Paski,   
Pawłowice: 73-94, Stare Paski,  Topołowa. 

Szkoła Podstawowa 
w Paprotni 

ul. Sochaczewska 112 
96-515 Teresin 

tel: 46 861 53 93 

8. Lisice,  Ludwików , Pawłowice: 1-71, od 100 do końca,   
Seroki-Parcela,  Seroki-Wieś.  

Szkoła Podstawowa 
w Paprotni 

ul. Sochaczewska 112 
96-515 Teresin 

tel: 46 861 53 93 
 
Głosowanie   odbędzie się w dniu 16 listopada 2014 r.  w godzinach od 7.00 do 21.00. 
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. – O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie  lub przez pełnomocnika. Za pośrednictwem pełnomocnika mogą 
również głosować wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. 
Do celów głosowania korespondencyjnego wyznaczam wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Teresin.                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Teresin 
                                                                                                                                                                                                     /-/ Marek Olechowski 
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Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Bronisława Komorowskiego, dwa lata temu ogłoszona została ogólnopolska akcja „Narodowe 
Czytanie”. Po Adamie Mickiewiczu i Aleksandrze Fredrze w 2014 roku przyszła kolej na Henryka Sienkiewicza i najlepszą polską literaturę pisaną 
„ku pokrzepieniu serc”. Ten narodowy wieszcz związany jest też z naszą teresińską ziemią. Kroniki odnotowały fakt przyjaźni Sienkiewicza z Janem 
Brzezińskim - ówczesnym właścicielem Pawłowic, a pod datą 14 listopada 1911 roku - niegroźne postrzelenie pisarza na polowaniu w pawłowic-
kim lesie. We wrześniu tego roku Narodowe Czytanie Sienkiewicza z udziałem teresińskiej młodzieży odbyło się w Gminnej  Bibliotece Publicznej  
w Teresinie. W ostatnią sobotę października przeżyliśmy duchową ucztę w gościnnych Pawłowicach. „Wieczór z Henrykiem Sienkiewiczem” pięknie 
wpisał się w nastrój tutejszego parafialnego kościoła.  Wysłuchaliśmy ośmiu fragmentów dzieł Sienkiewicza we wspaniałej interpretacji miłośników 
polskiej literatury. Wśród czytających byli: Tomasz Daczko – nauczyciel Gimnazjum Teresin, Marek Jarzębowski – mieszkaniec Granic, Arkadiusz 
Pietz – wicedyrektor ZS Teresin, Paweł Wróblewski – sołtys Osiedla Granice, Paweł Zdanowski – mieszkaniec Teresina, Jarosław Żejmo – dyrektor 
SP Szymanów oraz bracia Adam i Jan Krukowscy z Teresina.  Pomysł i scenariusz przedstawienia przygotowali Marek Jaworski, zastępca wójta oraz 
Zbigniew Biederka, radny Gminy Teresin. Ponad godzinne czytanie było wspaniałą podróżą w przeszłość naszej Ojczyzny. Już dziś zapraszamy Pań-
stwa na kolejne edycje Narodowego Czytania.

Aleksandra Starus
Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie

 fot.: Michał Andrzejewski „MASTUDIO”
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W tym numerze „Prosto z Gminy” przed-
stawiamy podsumowanie inwestycyjne mi-
jającej kadencji wójta i rady gminy. W ciągu 
ostatnich 4 lat na inwestycje przeznaczono  
z budżetu gminy łącznie 49 milionów 300 ty-
sięcy złotych. Wśród nich najważniejszą po-
zycją jest budowa tzw. obwodnicy czyli drogi 
wewnętrznej prowadzącej do 500 ha terenów 
inwestycyjnych w Teresinie – Gaju, Gaju,  
Elżbietowie i Szymanowie. Droga ta po-
średnio spełni funkcję obwodnicy nie tylko 
Teresina, ale również Paprotni, Elżbietowa 
i Szymanowa. Budowa tej drogi kosztowała 
ok. 30 milionów złotych. Budowa i remonty 
dróg stanowią największą pozycję w budże-
cie. Nie licząc „obwodnicy” na drogi  tylko  
w tym roku zaplanowano 3,6 milionów złotych. 
Za tę kwotę  wybudowano bądź wyremonto-
wano do tej pory ponad 22 km dróg i ulic.  
W tej kadencji za kwotę 5 milionów 227 ty-
sięcy złotych rozbudowana została Oczysz-
czalnia Ścieków w Granicach. Dopiero po 
tej inwestycji można było rozpocząć budo-
wę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej.  
W pierwszej kolejności tam, gdzie posiada-
liśmy dokumentację projektowo-techniczną. 
Na początek Paprotnia i Teresin Gaj – ulica 
Spacerowa i ulice przyległe oraz ulica Wesoła 
i przyległe. W następnej kolejności – konty-

nuacja kanalizacji na Osiedlu Granice. Obok 
stacji PKP Teresin – Niepokalanów powstał 
nowoczesny parking „Parkuj i Jedź”, który 
uporządkował problem parkujących samo-
chodów w okolicach dworca. Szymanów po-
łączony został Teresinem ścieżką pieszo-ro-
werową. Prace inwestycyjne trwały też przy 
istniejących strażnicach OSP. Z myślą o na-
szych najmłodszych zmodernizowano place 
zabaw przy Szkole w Budkach Piaseckich i Te-
resinie. Nowoczesne boiska powstały w Szy-
manowie („Orlik 2012”), na Osiedlu Granice 
i na Osiedlu RSP w Teresinie. Nowa organiza-
cja ruchu poprawi znacząco bezpieczeństwo 
na ulicach Teresina i Granic. Od 2012 roku  
w budżecie gminy znalazły się środki na re-
alizację postulatów wsi w ramach funduszu 
sołeckiego. Dzięki temu można było zreali-
zować  wiejskie inwestycje związane m.in.  
z budową oświetlenia, odtworzeniem i udroż-
nieniem  rowów oraz oznakowaniem miej-
scowości.

INWESTYCJE DOFINANSOWANE
- 35 mln złotych

Mijająca kadencja przypadła na zasad-
niczy etap unijnego budżetu 2007 – 2013. 

Ten okres przez samorząd Gminy Teresin 
został wykorzystany bardzo dobrze. W ciągu 
ostatniej kadencji 2010 – 2014 budżet naszej 
gminy został zasilony potężnym strumieniem 
finansowym ponad 35 milionów złotych!  
Pozyskanie takich dużych środków wy-
magało mocnych zabiegów w instytucjach 
zarządzających europejskimi funduszami.  
To był też ogrom pracy teresińskiej admini-
stracji samorządowej.  Spośród wielu inwesty-
cji opartych o pozyskane fundusze zewnętrzne 
warto wymienić, m.in. „obwodnicę”, Oczysz-
czalnię Ścieków w Granicach i sieć kanaliza-
cyjną, parking „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP 
Teresin – Niepokalanów, nowoczesne boisko  
„Orlik 2012” w Szymanowie oraz stadion 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przy 
OSP Paprotnia i OSP Skrzelew powstały wiej-
skie świetlice. Zewnętrzne środki pozyskali-
śmy też na termomodernizację komunalnych 
budynków. Dzięki unijnym funduszom wzbo-
gaciła się oferta edukacyjna naszych oświato-
wych placówek: szkoły zostały doposażone  
w nowoczesny sprzęt, a uczniowie mogli 
rozwijać swoje zainteresowania na dodatko-
wych zajęciach. Środki Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich pozwoliły sfinanso-
wać też nowe materiały promocyjne Gminy  
Teresin

PODSUMOWANIE INWESTYCYJNE 2010 - 2014

I etap „obwodnicy” i budowa II ostatniego etapu. Parking „Parkuj i Jedź”

Zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Granicach

Plac zabaw w Granicach „Orlik” w Szymanowie Sztuczne boisko GOSiR w Teresinie
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DROGI
- 8 mln 262 tys. złotych 

(bez „obwodnicy”)

Wydatki na budowę lub remont gmin-
nych dróg stanowią najważniejszą pozycję  
w budżecie. Nie licząc „obwodnicy” wydat-
ki na drogi w kadencji 2010 - 2014 wyniosły   
8 mln 262 tys. złotych. Nowe dro-
gi asfaltowe powstały m.in. w Granicach  
(ul. Świerkowa, droga przez wieś),  

Kawęczynie, Lisicach, Ludwikowie, Mi-
kołajewie, Paprotni (ul. Skośna, Klonowa, 
Ogrodowa), Pawłowicach, Serokach-Par-
celi (ul. Kwiatowa, Pałacowa, Pawłowicka),  
Serokach-Wsi (droga do Pawłowic, w kie-
runku p. Stychlerzów, k. Stacji Uzdatniania 
Wody), Skrzelewie, Szymanowie (ul. Zie-
lona), Teresinie (ul.  Kasztanowa, odcinki – 
Kaska, Teresińska), Topołowej, Witoldowie.  
We współpracy z powiatem sochaczewskim 
wybudowano drogę Seroki – Gągolina, Bud-

ki Piaseckie – Mikołajew – Skotniki, popra-
wiono stan ul. O. M. Kolbego i ul. Szyma-
nowskiej. Remontem objęto zdecydowaną 
większość gminnych dróg; wiele z nich utwar-
dzono tłuczniem i przygotowano pod położe-
nie nakładki asfaltowej. Na ulicach Teresina  
i Granic pojawiła się nowa organizacja ruchu,  
co zapewne znacznie poprawi bezpieczeń-
stwo pieszych i kierujących pojazdami. 

Droga Hermanów - Kawęczyn

Droga w Serokach-Wsi (k.Stacji Uzdatniania-Wody)

Uica Klonowa w Paprotni

Ulica Skośna w Paprotni

Droga przez wieś Granice

Droga Skrzelew – Duninopol

Ulica Kaska w Teresinie

Ulica Szymanowska w Teresinie Droga w Lisicach

Droga w Pawłowicach (Gawartowa Wola - Cholewy)

Droga w Witoldowie

Ulica Pałacowa w Serokach-Parceli



13Numer 10/2014

T E R E S I Ń S K I   M I E S I Ę C Z N I K   S A M O R Z Ą D O W Y

MIEJSCA PARKINGOWE, CHODNIKI , OŚWIETLENIE
- 1 mln 443 tys. złotych 

Od 2011 roku pasażerowie Kolei Mazowieckich mogą korzy-
stać z nowoczesnego parkingu „Parkuj i Jedź” obok stacji PKP 
Teresin – Niepokalanów. Parking ten przyczynił się do zdecydo-
wanej poprawy ruchu drogowego i pieszego w newralgicznej okoli-
cy teresińskiego dworca. Z kolei pasażerowie odjeżdżający ze sta-
cji Seroki znajdą parking dla samochodów osobowych przy ulicy 
Pałacowej (przed torami kolejowymi ). Podobny planowany jest  
w Nowej Piasecznicy. Nowe miejsca parkingowe wraz z chodnikiem 
powstały w Szymanowie wzdłuż drogi od kościoła do ośrodka zdrowia. 
Zatoka postojowa powstała też obok miejscowej Szkoły Podstawowej.  
Z kolei w Teresinie nowe miejsca parkingowe powstały przy ul. Ryn-
kowej i Zielonej, przy Urzędzie Gminy Teresin, a w Paprotni - przy  
ul. o. M. Kolbego (przed torami kolejowymi). Bezpieczne przejścia 
chodnikiem zostały zbudowane przy Szkole Podstawowej i Gimna-
zjum w Teresinie oraz Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich. 

Wzrastający ruch pojazdów oraz rosnąca popularność jazdy rowe-
rem wymusza potrzebę zadbania o nowe chodniki i ścieżki rowerowe.  
Po oddaniu do użytku „obwodnicy”, miłośnicy dwóch kółek będą 
mieć do dyspozycji prawie 6-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej 
łączącej Teresin z Szymanowem przez Teresin-Gaj, Gaj i Elżbietów.  
W mijającej kadencji we współpracy z powiatem sochaczewskim 
ukończyliśmy też budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Teresina  
do Szymanowa. Obecnie te dwie duże nasze  miejscowości połączone 
są bezpiecznym ciągiem komunikacyjnym. Chodnikiem połączone 
zostały również Dębówka i Budki Piaseckie. Obecnie budowa chodni-
ka  kontynuowana  jest w kierunku Kaźmierowa (Gmina Sochaczew). 

Poprawę bezpieczeństwa przynosi też uliczne i drogowe oświetle-
nie. Do największych tych inwestycji w kadencji 2010 – 2014 należą: 
ukończenie oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. o. M. Kolbego oraz 
kontynuacja oświetlenia chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Paprot-
ni. W bieżącym roku ścieżka oświetlona została też ścieżka w  Elżbie-
towie w ciągu drogi Teresin – Szymanów. Nowe oświetlenie drogowe 
powstało też m.in. w Izbiskach, Ludwikowie, Nowych Gnatowicach, 
Pawłówku, Skrzelewie i Witoldowie. 

Chodnik w Szymanowie

Wyremontowane pobocze przy ulicy Rynkowej

Ścieżka pieszo-rowerowa dotarła do Szymanowa

Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w Elżbietowie

Chodnik w Dębówce

Zatoka parkingowa przy ul. o. M. Kolbego w Paprotni

Oświetlenie  ścieżki rowerowej wzdłuż ul. o. M. Kolbego

Oświetlenie drogi w Mikołajewie Oświetlenie drogi w Ludwikowie

Parking przy stacji PKP Seroki

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż „obwodnicy”

Oświetlenie chodnika przy ulicy Sochaczewskiej w Paprotni
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INWESTYCJE KOMUNALNE 
(oświata, kultura, sport, rekreacja, OSP) 

 - 4 mln 597 tys. złotych 

W ciągu czteroletniej kadencji prowadzone były bieżące pra-
ce remontowe oraz adaptacyjne  gminnych obiektów i placówek.  

Drugi budynek Urzędu Gminy (po byłej aptece) i Teresiński  Ośrodek 
Kultury przeszły termomodernizację. W tym ostatnim wymienione 
zostały również wewnętrzne instalacje – elektryczna i C.O. W Szkole 
Podstawowej w Paprotni wymieniono okna i naprawiony został dach. 
Elewacja odnowiona została na budynku Gimnazjum w Szymano-
wie; tu uszczelniono też dach. W Szkole w Budkach Piaseckich za-
instalowany został monitoring, a w Szkole Podstawowej w Szymano-
wie wymieniono grzejniki i piec C.O. Przy Szkołach Podstawowych  
w Budkach Piaseckich i w Teresinie zmodernizowano place zabaw. 
Prace modernizacyjne objęły gminne Ochotnicze Straże Pożarne: przy 
OSP Teresin wykonano nowy dach, ogrodzenie i miejsca parkingo-
we, OSP Szymanów zyskał nową elewację i plac z kostki brukowej,  
a budynek OSP Budki Piaseckie rozbudowywany  jest o część garażową.  
Przy OSP Paprotnia i Skrzelew zaadaptowano pomieszczenia na świe-
tlice wiejskie. Środki na ten cel Gmina Teresin pozyskała z Lokalnej 
Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Drobne naprawy wykona-
no też przy OSP Mikołajew. Część tych zadań została wsparta fundu-
szami sołeckimi. 

Teresiński Ośrodek Kultury 

Szkoła Podstawowa w Paprotni

Plac zabaw przy SP Teresin 

OSP Szymanów 

Szkoła Podstawowa w Szymanowie 

Gimnazjum w Szymanowie

OSP Paprotnia

Plac zabaw przy SP Budki Piaseckie 

OSP Teresin 

Rozbudowa OSP Budki Piaseckie
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O Teresach z Teresą Gałczyńską 

Tradycji stało się zadość i wzorem roku ubiegłego, wszystkie mieszkanki gminy Teresin o imieniu Teresa zostały zaproszone na specjalne 
spotkanie okolicznościowe z okazji przypadających w październiku ich imienin pod nazwą „O Teresach w Teresinie”. W tegorocznej uroczystości 
udział wzięło kilkadziesiąt teresińskich Teresek, którym imieninowe życzenia osobiście złożyli wójt Marek Olechowski i jego zastępca Marek 
Jaworski. W tym roku gwiazdą wieczoru była Teresa Gałczyńska, znana polska aktorka, dziennikarka, kojarzona choćby z serialem „Klan”,  
„Na dobre i na złe” czy hitem lat 80-tych „Tulipanem”. Aktorka bawiła widownię prezentując satyryczny program, przepleciony występami mu-
zyczno-wokalnymi artystki. Spotkanie w Ośrodku Szkoleniowo-Hotelowym „Leśne Zacisze” w Teresinie zakończyło się słodkim poczęstunkiem 
przy specjalnie przygotowanym imieninowym torcie. Przypomnijmy, że impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem już w ubiegłym roku. 
Wówczas nasze Tereski spotkały się z aktorką Teresą Lipowską, kojarzoną z serialem „M jak Miłość”. Można więc śmiało powiedzieć, że coroczne 
październikowe spotkanie na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy. 

Marcin Odolczyk

 fot.: Daniel Staniak
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NA ŻYCZENIE CZYTELNIKÓW

OKRUCHY  
WSPOMNIEŃ…

O niektórych 
Wójtach  

gminy Szymanów
H.Kucharski

Przed uwłaszczeniem chłopów gminą za-
rządzał dziedzic. Z kroniki parafii Szymanów 
wiem, że pierwszym wójtem gminy był Sal-
wian Jakubowski, a od 1837 roku Maurycy 

Blum. Ukaz carski z 1864 roku wprowadził 
wybór wójta przez wieś. Z powodów przej-
ściowych kłopotów lokalowych Urząd Gminy 
Szymanów w latach 1868-1871 znajdował się 
w Skotnikach. Oprócz Szymanowa oddzielna 
gmina działała w Serokach. Wtedy jednym  
z najdłużej urzędujących wójtów (1890-1908) 
był niejaki Wincenty Barański, rolnik ze wsi 
Seroki. Ukończył cztery oddziały szkoły ro-
syjskiej przy parafii Pawłowice. W wyborach 
poparł go dziedzic Sroczyński z Serok i dzie-
dzic z Pawłowic. Mieszkał przy moście w Sero-
kach. Kiedy Rosjanie cofali się przed Niemcami  
w 1915 roku, przenieśli siedzibę gminy do ma-
jątku Seroki, a później do Warszawy – na Wolę 
lub na Jelonki. Słyszałem, że wtedy wójtem 
był krótko niejaki Malinowski ze wsi Drze-
wicz. Następnie od 1914 do 1922 roku wójtem 
gminy Szymanów był Władysław Kacprzak  
z Aleksandrowa. Po nim wójtem został Ostrow-

ski, który kupił w Szymanowie 12 mórg ziemi  
od Ziombskiego. Zakupu dokonał, aby mógł 
zostać wójtem. Taki był wówczas wymóg. Wój-
tem był wybierany kilka razy, w sumie był nim 
przez spory okres czasu. Sekretarzem gminy 
był cały czas niejaki Baśkiewicz, prawdopo-
dobnie legionista.

Wójt Ostrowski był niskiego wzrostu, z za-
wodu prawdopodobnie nauczyciel. Pochodził 
spoza Szymanowa. Możliwe, że był znajo-
mym Struve, nauczyciela gimnastyki, śpiewu,  
a później kierownika szkoły w Szymanowie 
do wybuchu II wojny światowej. Ostrowski był 
wójtem w Szymanowie, dopóki nie wstąpił tu  
w drodze do Łącka premier polskiego rzą-
du polskiego, generał dywizji Felicjan Sławoj 
Składkowski. Zajrzał do Urzędu i zapytał: 
Gdzie jest wójt? Kiedy sekretarz wskazał mu 
wójta, wówczas premier miał wyrazić się,  
że wójt jest tak mały, że go zza biurka nie wi-
dać. Wójt Ostrowski był rzeczywiście małego 
wzrostu. Wtedy polecił sekretarzowi, który był 
wysoki i okazały, zwołać na następny dzień  
w trybie pilnym sesję Rady Gminy Szymanów 
z udziałem sołtysów. Premier, zgodnie z zapo-
wiedzią, wracając zabrał ze 
sobą starostę z Sochaczewa 
i razem uczestniczyli w ze-
braniu radnych i sołtysów 
w Szymanowie. Znając 
wcześniej sołtysa Stani-
sława Misiaka z Paprotni 
(dziadka obecnego dyrekto-
ra Zakładu Komunalnego 
- Marka Misiaka) człowie-
ka dużej postury, wskazał 
jego na wójta gminy Szy-
manów. Radni jednomyśl-
nie przegłosowali wniosek 
premiera. Wójt Misiak rzą-

dził gminą jakieś trzy, cztery lata. Właściwie 
można powiedzieć, że w tamtych czasach to 
gminą rządził sekretarz gminy. Wójt jedynie to 
wszystko podpisywał. Po Ostrowskim wójtem 
był Stanisław Misiak z Paprotni. Po wójcie Mi-
siaku krótko był Dębski z Aleksandrowa. Przed 
samym wybuchem wojny Dębski rozdawał  
z sołtysami karty mobilizacyjne przed kościo-
łem w Szymanowie podczas odpustu w dniu 16 
sierpnia 1939 roku. Funkcję tę pełnił do chwili 
wkroczenia wojsk niemieckich do Szymano-
wa. Kiedy w powiecie sochaczewskim starostą 
został Niemiec, to powierzył funkcję wójta 
Szymanowa folksdojczowi o nazwisku Fry-
deryk Kreter. Był to rolnik, prowadzący duże 
gospodarstwo w Maurycewie. Dla Polaków był 
łaskawy. A jak było potrzeba, to stawiał się 
nawet staroście. W sprawach gospodarczych, 
co do nakładanych kontyngentów, wysyłania 
ludzi na roboty do Niemiec, rekwizycji koni na 
potrzeby niemieckiego wojska, trzymał ścisły 
kontakt z weterynarzem, którym był Trębski. 
Obaj z wójtem oszukiwali jak umieli Niemców 
w oddawaniu żywca, bydła, świń i koni. Po wy-
zwoleniu wójt Kreter nie wyjechał do Niemiec 
pomimo nakazu starosty sochaczewskiego. Ten 
nakazał mu wyjechać, wysłał po niego nawet 
samochód. Do wyjazdu z Polski namawiała 
go również rodzina. Nie chciał jednak wyje-
chać i został ze służącymi, którzy przejęli jego 
gospodarstwo. Wkrótce został aresztowany 
przez NKWD i osadzony w starym szpitalu w 
Sochaczewie. Miejscowi rolnicy go odwiedzali, 
napisali nawet pozew, zebrali podpisy na tere-
nie gminy w celu jego zwolnienia z więzienia. 
Ostatecznie został zwolniony i wrócił do gminy. 
Jedną część jego gospodarstwa przejął służący, 
a drugą służąca. Kreter został w gospodarstwie 
swojego byłego służącego do śmierci.

Wydawca: Urząd Gminy Teresin; Redakcja: Teresin, ul. Zielona 20, tel. (46) 86-138-15 do 17; 
Redaktor prowadzący: Marcin Odolczyk, tel. 691-277-424, e-mail: marcin.odolczyk@op.pl; 

Opracowanie graficzne i druk: INTER...TEST 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go /6, 
tel.: 46 862 96 57, 46 862 83 64, e-mali: biuro@it3.pl, www.it3.pl

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania. 
Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Urząd Gminy Szymanów. Przełom lat 50. i 60. XX wieku. Źródło: Zb. Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Teresinie, filia w Szymanowie

Wójt gminy Szymanów Stanisław Misiak.  
Źródło: Zb. Pryw. Marka Misiaka
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Tegoroczny budżet rekordowy
Z Ryszardem Śliwińskim, przewodniczącym Komisji Finansów i Budżetu Gminy w Radzie Gminy Teresin rozmawia Marcin Odolczyk.

Kończy się 
czteroletnia ka-
dencja, Pan jako 
przewodnicząc y 
komisji Finansów 
i Budżetu Gminy 
na pewno może 
ocenić, na jakim 
poziomie kształ-
tuje się obecnie 
budżet gminy Te-
resin? Pana zda-
niem jest wystar-
czający?

Myślę, na-
wet jestem pew-
ny, że nie ma 
takiej kwoty, któ-

rej nie można wydać. Wiem coś o tym, bo jestem ojcem trój-
ki dzieci. Mogę jednak z przyjemnością Państwa poinfor-
mować, że tegoroczny budżet jest bardzo duży, największy  
w tej kadencji. Podam dokładne kwoty, bo naprawdę jest się czym po-
chwalić. Wydatki stanowią kwotę 61.202.785zł, w tym na inwestycje 
25.381.990zł,co stanowi prawie 41,5 % całego budżetu. W wydatkach 
bieżących główną pozycję stanowi utrzymanie oświaty. Roczny plan 
wynosi 16.985.968zł. Dotacja gminy to 6.583.383zł. Ta inwestycja 
zwróci się po latach, gdy młodzi, wykształceni ludzie będą pracować 
dla naszej gminy. Ważnym punktem budżetu było uwzględnienie po-
trzeb rodzin wielodzietnych i seniorów. Od 2013 roku gmina Teresin 
uczestniczy w ogólnopolskim programie Karta 3+. Z tej formy pomo-
cy skorzystało dotychczas 900 osób, natomiast z Karty Seniora ok. 400 
osób. W programie bierze udział blisko 30 podmiotów gospodarczych 
i instytucji samorządowych, m.in. dużym odciążeniem dla rodzin jest 
50% zniżka w opłatach za wywóz segregowanych śmieci.

Jak wyglądała współpraca z członkami Rady Gminy w ostatnim 
czteroleciu, jeśli chodzi o budowanie i wprowadzenie zmian w pla-
nie dochodów i wydatków gminy?

Według mnie współpraca z radnymi układa się bardzo dobrze. 
W Radzie zasiadło dziesięciu radnych z komitetu Niezależni plus 
Zdrowie, którzy przez cały okres kadencji starali się współpracować 
na każdej płaszczyźnie realizowanych projektów. Wymiana zdań i po-
glądów przed sesją sprzyjała zgodnemu podejmowaniu uchwał. Mogę 
uczciwie powiedzieć, że każdy członek klubu Niezależni plus Zdrowie 
solidnie przygotowywał się do każdej sesji,

Na pewno poza Radą, Komisja Finansów i Budżetu ściśle współ-
pracowała z wójtem gminy i skarbnikiem. Jak oceni Pan współpracę 
na tej linii?

Moim zdaniem, współpraca z wójtem Markiem Olechowskim 
i Jadwigą Durczak, skarbnikiem gminy układała się bardzo do-
brze. Pani skarbnik rzetelnie informowała o uchwałach, które opi-
niowaliśmy i chyba nie muszę dodawać , że doświadczenie wójta  
w podejmowaniu właściwych decyzji i zdolność pozyskiwania środ-
ków unijnych, sprzyja prężnemu rozwojowi naszej gminy.

Uważa Pan, że w gminie Teresin przez ostatnie cztery lata dużo 
się zmieniło?

Zmiany są widoczne na każdym kroku. Zawdzięczamy to wy-
sokiemu budżetowi, który pozwolił na podjęcie nowych inwesty-

cji. Pozwolę sobie wymienić kilka najważniejszych. Są to chociażby:  
budowa obwodnicy (zakończony pierwszy etap) za kwotę 18.297.197zł 
w  tym pozyskano z Unii Europejskiej 13.357.460zł, obwodnica drugi 
etap (w trakcie budowy) za 12.310.225zł w tym dofinansowanie z UE 
10 mln 403 tys. zł, na budowę dróg w latach 2011-13 z UE wydali-
śmy 7.191.000zł, na rok 2014 zaplanowano 3.576.910zł, oświetlenie 
w tym budowa, zawieszanie nowych lamp w latach 2011-13 wydano 
878.280zł, na rok 2014 zaplanowano 413.487zł, Oczyszczalnia Ście-
ków w Granicach - rozbudowano za kwotę 5.227.000zł w tym dofinan-
sowanie wyniosło 2.167.662zł, kanalizacja ściekowa na ul. Spacerowej 
- inwestycja rozpoczęła się w tym roku za kwotę 5.156.550zł tj. I etap,  
w tym dofinansowanie 1.832.338zł, powstały place zabaw: w Paprot-
ni na Spacerowej, w Serokach, w Dębówce, na Osiedlu RSP, na Osie-
dlu Granice – po wybudowaniu również dostaliśmy dofinansowanie 
w kwocie 632.652zł. Ponadto trwa przebudowa stadionu za kwotę 
2.100.000zł w tym dofinansowanie na 1.000.000zł, urządzono świe-
tlice wiejskie w OSP Paprotnia, OSP Skrzelew, OSP Szymanów na to 
również pozyskano dofinansowanie w wysokości 162.668zł. Gmina 
wydała „Kartę 3+” i „Kartę Seniora”, na dopłaty w budżecie jest za-
planowana kwota 60 tysięcy złotych. Położono asfalt na drogach min.  
w Skrzelewie, Witoldowie, Serokach oraz ulicach w Teresinie. Pod-
sumowując nasze inwestycje w tej kadencji, gdzie występowaliśmy  
o dofinansowanie, uzyskaliśmy ok. 35 mln zł.

Wspaniałą promocję gminy Teresin stanowi sport. Pan jest też 
członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Jak tu ocenia Pan 
działalność tej komisji?

Jak już wcześniej wspomniałem wychowanie, edukacja i rozwój 
dziecka powinien być jednym z najważniejszych zadań stawianych 
przed każdą Komisją. KOKiS popiera dążenia dyrektorów jedno-
stek oświatowych, kulturalnych i sportowych w rozwoju podległych  
im placówek. Stawia na solidną bazę i dobrą jakość nauczania.

Przypomnę czytelnikom, że poza funkcją w samorządzie jest 
Pan czynnie związany ze sportem w gminie Teresin. To przecież 
Pan był pierwszym trenerem Kamila Rybickiego, brązowego meda-
listy tegorocznych Mistrzostw Europy.

Cieszę się, że zadał mi pan to pytanie, ponieważ sport był i jest dla 
mnie bardzo ważnym aspektem mojego życia. Zanim związałem się 
zawodowo ze sportem, sam przez wiele lat czynnie uprawiałem zapa-
sy. Od dziesiątego roku życia związałem się klubem Mazowsze Tere-
sin i jestem mu wierny do dnia dzisiejszego. Od ponad 25 lat jestem 
trenerem sekcji zapaśniczej. Zajmuję się dziećmi, które rozpoczyna-
ją swoją przygodę z zapasami, gdzie uczę ich abecadła zapaśniczego. 
Współpraca wszystkich trenerów, dyrektora GOSiR-u, wójta gminy, 
Rady Gminy i sponsorów składa się na późniejsze sukcesy naszych 
zawodników, min. wspomnianego przez pana redaktora, brązowego 
medalisty ME. Kamila zawsze stawiam za wzór swoim zawodnikom, 
jako przykład ambicji popartych ciężką pracą. Moim marzeniem jest 
propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, dlatego zachęcam 
przede wszystkim rodziców, by dbali o rozwój fizyczny swoich dzieci. 

Chciałby Pan jeszcze coś dodać?
Kończy się czteroletnia kadencja, dlatego z tego miejsca chciałbym 

podziękować swoim wyborcom. Mam nadzieję, że nie zawiodłem ich 
oczekiwań. Zawsze podkreślam pracę zespołową, dlatego chciałbym 
podziękować tym, którzy ze mną współpracowali, bo tylko razem mo-
gliśmy odnieść sukces. 

Źródło: Tygodnik „Express Sochaczewski”
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LP. SOŁECTWO ZADANIA
1 BUDKI PIASECKIE •	 Wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej, utwardzonej drodze gminnej;

2 DĘBÓWKA

•	 Wykonanie  tablic i drogowskazów informacyjnych;
•	 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw;
•	 Udrożnienie rowu przy drodze;
•	 Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej;

3 ELŻBIETÓW •	 Projekt budowy placu zabaw w Elżbietowie;
•	 Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Hermanów;

4 GAJ •	 Wykonanie projektu linii oświetleniowej w miejscowości Teresin Al. XX-lecia na odcinku od nr 29 do skrzy-
żowania;

5 GRANICE

•	 Wykonanie projektu na dwa słupy energetyczne przy drodze nr 104;
•	 Zakup i montaż dwóch słupów energetycznych oraz lamp przy drodze nr 104;
•	 Montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze nr 172;
•	 Modernizacja dróg - utwardzenie  tłuczniem drogi nr 172

6 IZBISKA •	 Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej  nr 33; 

7 KAWĘCZYN
•	 Zainstalowanie 6 szt. lamp oświetleniowych na istniejących słupach  przy drodze nr 41;
•	 Zakup tablicy ogłoszeniowej dla wsi;
•	 Wykonanie   tablic informacyjnych z numeracją  domów /drogowskazy informacyjne;

8 LISICE •	 Leszowanie drogi gminnej nr 380833 W;

9 LUDWIKÓW •	 Modernizacja dróg - utwardzenie drogi gminnej;

10 MASZNA

•	 Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej;
•	 Kupno i montaż bramy wjazdowej do świetlicy;
•	 Ułożenie kostki brukowej za wjazdem do świetlicy wiejskiej;
•	 Położenie terakoty w korytarzu świetlicy wiejskiej;

11 MAURYCEW •	 Pogłębienie rowów i zrobienie przepustów przy drodze gminnej;

12 MIKOŁAJEW •	 Remont strażnicy OSP - sanitariat i podłoga na sali;
•	 Projekt chodnika w miejscowości Skotniki;

13 NOWE GNATOWICE •	 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowe Gnatowice przy drodze gminnej  nr 133;

14 NOWE PASKI •	 Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej  nr 31 (droga łącząca gminę Teresin z gminą Kampinos);

15 OSIEDLE GRANICE

•	 Organizacja imprezy sportowej z okazji „Dnia Dziecka”na terenie sołectwa;
•	 Zakup sprzętu dla OSP Teresin;
•	 Budowa parku rekreacyjnego w Granicach /umowa użyczenia/ - dofinansowanie;
•	 Impreza sportowo-rekreacyjna na terenie sołectwa;

16 PAPROTNIA •	 Budowa oświetlenia chodnika przy ul. Sochaczewskiej;
•	 Oczyszczanie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Paprotnia;n 

17 PAWŁOWICE •	 Zainstalowanie lamp na istniejących słupach oraz założenie lamp przy drodze od ul. Kampinoskiej;

18 PAWŁÓWEK •	 Poszerzenie drogi gminnej, przebiegającej przez wieś Pawłówek (od strony Szymanowa w kierunku Skrzele-
wia);

19 SEROKI - PARCELA •	 Modernizacja dróg - utwardzenie  tłuczniem ul .Jarzębinowa;
•	 Wykonanie map do celów projektowych-oświetlenie ul. Jarzębinowej;

20 SEROKI - WIEŚ •	 Dalszy etap oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 64;

21 SKRZELEW •	 Modernizacja rowów przy drodze gminnej nr 183 - wykop rowu, wyrównanie i wyprofilowanie poboczy 
drogi, udrażnianie przepustów pod zjazdami, wykarczowanie krzaków i zarośli;

22 STARE PASKI •	 Modernizacja dróg - asfaltowanie drogi gminnej nr 380837W;

23 SZYMANÓW

•	 Plac zabaw dla dzieci przy Gimnazjum w Szymanowie;
•	 Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Szymanowie;
•	 Modernizacja parkingu przy drodze obok Szkoły Podstawowej;
•	 Zakup sprzętu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej;
•	 Modernizacja parkingu przy drodze gminnej przy Kościele;
•	 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum;
•	 Zakup książek do biblioteki w Szymanowie

24 TERESIN •	 Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej;
•	 Zakup koszy i ławek do rozstawienia i zamocowania na terenie sołectwa;

25 TERESIN - GAJ •	 Odwodnienie ul. Spacerowej- wybudowanie kanalizacji deszczowej;

26 TOPOŁOWA •	 Modernizacja dróg - asfaltowanie drogi gminnej nr 380837W;

27 WITOLDÓW •	 Zainstalowanie dwóch lamp na istniejących słupach nr 19 i 23;

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK – ZADANIA 
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PARTNERZY PROGRAMU  „KARTA 3+”

PARTNERZY PROGRAMU „KARTA SENIORA”

Lista firm, które wspierają Rodziny 3+ na 
terenie gminy Teresin:

• Sklepy EFEKT PLUS – ul. o. Mak-
symiliana Kolbego w Paprotni, ul. Kaska  
i ul. Zielona w Teresinie, ul. Szkolna w Szyma-
nowie; 5% zniżki na wszystkie towary oprócz 
wyrobów alkoholowych i tytoniowych, kart te-
lefonicznych, cukru oraz artykułów promocyj-
nych.

• Sklep ABRAKADABRA Robert Króli-
czak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% zniż-
ki na cały asortyment.

• Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka 
Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% 
zniżki na cały asortyment.

• Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki –  
ul. Szymanowska  8 w Teresinie, 5% zniżki na 
cały asortyment.

• Sklep obuwniczy „KACPER” Kamil Kró-
liczak – ul. Szymanowska 19 w Teresinie, 10% 
zniżki na obuwie z wyjątkiem skórzanego, 5% 
zniżki na obuwie skórzane. Rabat nie dotyczy 
artykułów objętych promocją.

• Pizzeria PIERROT – ul. Lipowa w Teresi-
nie, zniżka 10% oprócz wyrobów alkoholowych 
i tytoniowych.

• Nadzory i projekty budowlane Józef Gó-
rzyński – Elżbietów 15, zniżka 10%.

• Ośrodek Kształcenia Kierowców 
MAKO Leszek Ćwikliński (nauka jaz-
dy, jazdy doszkalające, płyta poślizgowa) –  
ul. 1 Maja 27a, zniżka 5% na lekcje nauki jazdy 

+ 2 godziny gratis.
• Sklep odzieżowo-obuwniczy Red-Star – 

ul. Szymanowska 1 w Teresinie , zniżka 8% na 
cały asortyment,

• Sklep wielobranżowy Hanna Guzik –  
ul. Szymanowska 2 w Teresinie, zniżka 5% na 
podręczniki i artykuły szkolne, oraz lektury  

• Firma PIGUŁKA – ul. Szymanowska 29  
w Teresinie, zniżka 20% na wstęp do Fitness 
Club „SLIMKA”, 10% zniżki na wypożyczenie 
sprzętu sportowego oraz 5% na zakup suple-
mentów dla sportowców.

• Poprawki krawieckie „U KASI”  
– ul. Perłowa 22 w Paprotni, zniżka 10% na wy-
konywane usługi krawieckie.

• Stomatologia, lekarz dentysta Mariusz 
Cierech – ul. Szymanowska w budynku TER-
MED, 20% zniżki na usługi dentystyczne,

• Kwiaciarnia ALICJA – ul. Cmentarna  
w Paprotni, 10% zniżki na wszystkie artykuły

• Nauka języka angielskiego Honorata 
Mrowińska – ul. Południowa 47, Granice, 30% 
zniżki na zajęcia indywidualne dla dorosłych

• Niepubliczne Przedszkole LEŚNA AKA-
DEMIA – Aleja XX-lecia 3 w Teresinie, 15% 
zniżki na czesne

• Usługi fryzjerskie damsko-męskie Edyta 
Kosińska – ul o. M. Kolbego 51A, 10% zniżki na 
strzyżenie włosów. 

• Sklep odzieżowy AVANTIS – ul. Kwiato-
wa 1 w Teresinie, 5% zniżki na cały asortyment  
z wyjątkiem artykułów objętych przeceną. 

• P.H.U VIKA  Nowak Sylwia - w Elż-
bietowie 23B, 5% zniżki na cały asortyment  
z wyłączeniem wyrobów tytoniowych 

• Quality Travel Sp.z o.o.  – Warszawa  
Aleje Jerozolimskie 148, 5 % zniżki na wy-
cieczki trwające do 4 dni, 8% zniżki na wy-
cieczki trwające powyżej 4 dni i na wczasy  
w Polsce i zagranicą

• Progress Szkoła języków obcych    
– w GOSIR Teresin ul. Aleja XX lecia 32 , Bez-
płatny podręcznik, 45 zł upustu na wybrany 

kurs przy zapisie na cały rok szkolny
• FERMA DROBIU Mateusiak Jarosław  

i Katarzyna – Czerwonka Parcel 93, 20% zniżki 
na jaja. 

• IGIEŁKA Beta Bachura ul. Spacerowa 
100, Teresin-Gaj 20% zniżki na szycie firan  
i zasłon, na skracanie odzieży, na haft dekoracyj-
ny, na haftowanie liter na odzieży, na reperowa-
nie odzieży, na wszywanie zamków do odzieży. 

• F.H.U.  De-Facto Sklep Wielobranżowy 
Anna Kalinowska - Teresin, ul. Lipowa 1A 5% 
zniżki na cały asortyment

• Sklep Fuks Kołodziejska Agnieszka  –  
ul. Rynkowa 1 w Teresinie; 5% zniżki na wszyst-
kie towary oprócz wyrobów alkoholowych i ty-
toniowych, kart telefonicznych, artykułów pro-
mocyjnych.

• Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
- „TUW” Janusz Sowiński– punkt ubezpiecze-
niowy Teresin, ul. Szymanowska 19, 15% zniż-
ki na OC i AC komunikacyjne, 30% zniżki na 
ubezpieczenie domów i mieszkań„ Bezpieczna 
Rodzina”, 30% zniżki na – Bezpieczna zagro-
da- mienie,  30 % zniżki na NNW osobowe, 
30% zniżki na Bezpieczny dom w budowie, 30% 
zniżki na obowiązkowe ubezpieczenie budyn-
ków rolniczych. 

• AP SERVICE Sp. z o. o. Agnieszka Rud-
nicka – ul. Brata Cherubina Pawłowicza 10  
w Teresinie, 15 % zniżki  na usługi księgowe, 
10% zniżki na artykuły szkolne oraz zabawki, 
5% zniżki na zakup sprzętu komputerowego 
oraz usługi komputerowe.

• „TWS”  UBEZPIECZENIA Sławomir To-
maszewski – punkt ubezpieczeniowy Teresin, 
ul. Szymanowska 19, Sochaczew ul. Stefana Że-
romskiego 27/6 , 15% zniżki na OC i AC komu-
nikacyjne, 30% zniżki na ubezpieczenie domów 
i mieszkań „ Bezpieczna Rodzina”, 30% zniżki 
na – Bezpieczna zagroda- mienie,  30 % zniżki 
na NNW osobowe, 30% zniżki na Bezpieczny 
dom w budowie, 30% zniżki na obowiązkowe 
ubezpieczenie budynków rolniczych.

Lista firm, które wspierają Seniorów na 
terenie gminy Teresin:

•	F.H.U.  De-Facto Sklep Wielobranżo-
wy Anna Kalinowska- Teresin, ul. Lipowa 1A 

5% zniżki na cały asortyment
•	 Sklep ABRAKADABRA Robert Kró-

liczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 5% 
zniżki na cały asortyment.

•	 Sklep odzieżowy HOKUS Agnieszka 
Króliczak – ul. Szymanowska 7 w Teresinie, 
5% zniżki na cały asortyment.

•	 Sklep BIELIZNA Paweł Liberadzki  
– ul. Szymanowska  8 w Teresinie, 5% zniżki 
na cały asortyment.

•	 Sklep FUKS Kołodziejska Agnieszka  
– ul. Rynkowa 1 w Teresinie; 5% zniżki na 
wszystkie towary oprócz wyrobów alkoholo-
wych i tytoniowych, kart telefonicznych, ar-
tykułów promocyjnych.

Wszystkim Partnerom naszych społecz-
nych programów dziękujemy za wsparcie. 
Zapraszamy do współpracy pozostałych 
przedsiębiorców, punkty usługowe i skle-
py. Informacji na ten temat udziela Ewa 
Więsek z Urzędu Gminy Teresin pod nr tel.  
46 864 25 35, e-mail: dowody.osobiste@tere-
sin.pl Z naszej strony zapewniamy bezpłat-
ną promocję na stronie internetowej oraz  
w naszym miesięczniku ,,Prosto z Gminy”. 

Jak już wielokrotnie informowaliśmy,  
16 czerwca 2014 r. uruchomiona zosta-
ła Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. 
Uprawnia ona do  zniżek w wielu atrakcyj-
nych miejscach w całej Polsce. 

Szczegóły na temat Ogólnopolskiej Karty na stronie internetowej 
www.rodzina.gov.pl
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MATEMATYKA
Korepetycje z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej

tel. 728 593 932

USŁUGI XERO I INTROLIGATORSKIE 
„U JACKA J” TERESIN, UL.WĄSKA 14 

tel. 538-369-409, email: jacek.jagora76@wp.pl

- xero format A3 i A4 
(istnieje możliwość formatu A0 na zamówienie)

- oprawa prac dyplomowych, doktorskich i magisterskich
-  oprawa książek (sztywna oprawa)

- sprzedaż gazu z firmy MARK GAZ w cenie 47 zł.

SZYBKO TANIO I UCZCIWIE. 
ZAPRASZAMY!
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„KINO ZA ROGIEM” 
CZYLI MAŁY WIELKI EKRAN W TOK-U

Sukcesy na wojskowym polu

I URODZINY „LEŚNEJ AKADEMII”

REKORD GUINNESSA W „FIGLU”

Z przyjemnością informujemy, że Teresiński 
Ośrodek Kultury jest jednym z laureatów kon-
kursu na „Małe Kino Społecznościowe”, zorga-
nizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczej 
Elektroniki i Telekomunikacji. Konkurs orga-
nizowany był w ramach projektu „Stworzenie 
powiązania kooperacyjnego; Mazowiecki Kla-
ster;  Małe Kina Społecznościowe”, współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworze-
nie warunków dla rozwoju potencjału innowa-
cyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”;. 
Działanie 1.6  „Wspieranie powiązań koopera-

cyjnych o znaczeniu regionalnym Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013. Ideą „Kina za Rogiem” 
jest stworzenie sieci małych, tanich kin, które 
jednocześnie są świetnie wyposażonymi salami 
multimedialnymi. Innowacyjnym pomysłem 
jest również udostępnienie bazy filmów na stro-
nie internetowej, dzięki czemu widzowie mogą 
zgłaszać swoje propozycje seansów. Już wkrótce 
w sali widowiskowej TOK-u powstanie kameral-
na przestrzeń kinowa, w której w rodzinnej at-
mosferze będzie można wspólnie oglądać filmy 
oraz rozwijać filmowe predyspozycje. W ofercie 

teresińskiego kina znajdą się filmy przeznaczo-
ne dla różnych grup wiekowych. Na ekranie bę-
dzie można zobaczyć zarówno klasyki polskie-
go kina, jak i współczesne filmy zagraniczne.  
Do współpracy zapraszane będą przedszkola, 
szkoły i inne lokalne instytucje, które będą mo-
gły korzystać z zamkniętych pokazów tematycz-
nych. Przede wszystkim jednak liczymy, że kino 
w Teresinie będzie świetną propozycją spędza-
nia wolnego czasu dla mieszkańców gminy. 

TOK.

Świetnie zaprezentowała się 
reprezentacja Zespołu Szkół im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w zawodach sportowych w Bieli-
cach. Z okazji święta 70-lecia tam-
tejszej 3. Warszawskiej Brygady 
Rakietowej Obrony Powietrznej 
w imprezie udział wzięło siedem 
szkół ponadgimnazjalnych m.in. 
z Sochaczewa i Błonia. Wśród tej 
stawki Teresin wywalczył cztery 
medale. W konkurencji rzutu gra-
natem do celu Marta Mechocka 
zdobyła srebrny medal. Znakomi-
cie spisali się też nasi lekkoatleci. 
Na podium stanęły dwie teresiń-
skie sztafety 3x400m – drugie 
miejsce wybiegała drużyna w skła-
dzie: Ewelina Krzemińska, Rafał 

Grzegorek, Tomasz Gral, a brązo-
we medale wywalczyli - Natalia 
Trojańczyk, Przemysław Florczak, 
Daniel Czajewski. Uczniowie ZS 
Teresin wykazali się także sporą 
tężyzną fizyczną, zajmując druży-
nowo drugie miejsce w konkuren-
cji przeciągania liny. Dopingowali 
ich opiekunowie, nauczyciele wy-
chowania fizycznego w teresiń-
skiej placówce – Ewa Dzikowska 
i Marcin Odolczyk. Pozostawiając 
w przegranym polu reprezentacje 
sochaczewskich szkół, nasi po-
nownie udowodnili, że Teresin  
w sporcie szkolnym ma się mocno 
i nie tylko w tej wojskowej wersji.

red

Za nami I rok działalności Przedszkola „Le-
śna Akademia”. W imieniu całej kadry chcieliby-
śmy podziękować wszystkim, którzy nam zaufa-
li. Dla naszych przedszkolaków w październiku 
przygotowaliśmy moc atrakcji. Zawitali do nas 
muzycy z Łodzi ze swoim recitalem. Wybrali-
śmy się także na wycieczkę na pocztę, gdzie mie-
liśmy okazję poznać pracę listonosza. W ramach 
Dnia Ochrony Zwierząt zagościły u nas żywe 
zwierzątka, które podbiły serca naszych przed-
szkolaków. Obchodziliśmy także Dzień Lekarza 
oraz Ratownictwa Medycznego, więc o ratowa-

niu życia wiemy już sporo. Zagościł u nas Kozio-
łek Matołek, który zaprosił dzieci do wspólnej 
zabawy. 29 października był dla nas ważnym 
dniem, gdyż oficjalnie odbyło się „Pasowanie na 
przedszkolaka” naszych nowoprzybyłych dzieci. 
Dziękujemy, że tego dnia były z nami całe rodzi-
ny naszych przedszkolaków, którzy podziwiali 
swoje pociechy na scenie. Zapraszamy do od-
wiedzin na naszym facebook-u.

W czwartek 30 września br. w przed-
szkolu „Studio Dziecka Figiel” miało miej-
sce niecodzienne wydarzenie. Otóż, nasze 
przedszkolaki przyłączyły się do dzieci z całej 
Polski biorąc udział w ustanawianiu rekordu 
Guinnessa w myciu ząbków. W całym kraju 
w biciu rekordu wzięło udział ponad 313 328  
przedszkolaków. Do tej pory rekord ten na-
leżał do mieszkańców Indii, którzy ustano-
wili go 7 lat temu. Wtedy zęby szczotkowało 
170 tys. osób. Wszystkie nasze przedszkolaki 

otrzymały certyfikat potwierdzający udział 
w ustanowieniu Rekordu Guinnessa w kate-
gorii: największa liczba dzieci jednocześnie 
myjących zęby. Gratulujemy naszym Rekor-
dzistom!

Martyna Włudarczyk
nauczyciel wychowania przedszkolnego 

„Studio Dziecka Figiel”
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SPRZĄTANIE TERENÓW ZIELONYCH

KOSZENIE MAŁYCH I DUŻYCH POWIECHRZNI
PRZY UŻYCIU CIĄGNIKA Z ROZDRABNIACZEM 

ORAZ KOSY SPALINOWEJ

DZIAŁKI POD ZABUDOWE,  NIEUŻYTKI ROLNE,  
TERENY REKREACYJNE, ŁĄKI,  

TERENY ZAKRZACZONE

Tel. 535 579 401



Łucznicze sukcesy na powietrzu
czyli podsumowane sezonu letniego LKS Mazowsze

O sekcji łuczniczej LKS Mazowsze Teresin możemy mówić i pi-
sać tylko w samych superlatywach. Jej członkowie dają nam wiele 
powodów do dumy, uzyskując fantastyczne wyniki na arenie ogól-
nopolskiej. Tym samym promują naszą gminę w całej Polsce. Gratu-
lując wszystkim zawodniczkom i zawodnikom oraz ich szkoleniow-
com – Katarzynie Klacie i Ryszardowi Kowalskiemu, podsumujmy 
miniony letni sezon teresińskiej grupy łuczniczej. Sukcesów nie bra-
kuje, oto najważniejsze z nich:

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  
(Zamość, czerwiec 2014)

Młodziczki Starsze (indywidualnie) - 2 miejsce Marta Narloch. 
W drużynówce LKS Mazowsze zdobyło trzy medale. Złoty medal  
- Joanna Kalinowska, Dagmara Grzyb, Julia Góra; srebrny medal – 
Narloch Marta, Iza Wójcik, Ela Kozłowska

brązowy medal – Katarzyna Guzik, Aleksandra Cudnik, Natalia 
Zwolińska. W klasyfikacji klubowej LKS Mazowsze Teresin zajęło  
3 miejsce.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży  
(Nowa Ruda, lipiec 2014 r)

Kadetki w składzie: M.Maciągowska, A.Grądzik, M.Chwesiuk, 
A.Lempart zdobyły brązowy medal w strzelaniu drużynowym. Nato-
miast kadeci w składzie: K.Klata, M.Kołodziejski, F.Załuski zdobyli 
brązowy medal w strzelaniu drużynowym. W klasyfikacji klubowej 
łucznicy z Teresina zajęli 7 miejsce.

 

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny  
(Ożarów Mazowiecki, sierpień 2014) 

Juniorzy: 2 miejsce Filip Załuski; Kadetki: 3 miejsce Agnieszka 
Grądzik.

Mistrzostwa Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych 
(Krasnobór, wrzesień 2014) 

Kadeci: 1 miejsce Filip Załuski, 3 miejsce - Michał Kołodziejski; 
Mikst: Filip Załuski, Małgorzata Maciągowska - 2 miejsce. W klasy-
fikacji klubowej LKS Mazowsze Teresin wywalczył 3 miejsce.

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny  
(Zgierz, wrzesień 2014)

Juniorzy: 2 miejsce Filip Załuski; juniorki: 1 miejsce Małgorzata 
Maciągowska, kadeci: 5 miejsce Michał Kołodziejski

Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego wśród młodzików  
(Teresin wrzesień 2014)

Na starcie stanęli uczniowie trzech Gimnazjów: z Szymanowa, 
Teresina i Sochaczewa. Rywalizowano w dwóch kategoriach wieko-
wych młodzik r.99 i młodzik r.2000-2001.  Klasyfikacja końcowa: 
młodzicy starsi - 1. Marta Narloch (Gimn. nr 2 Sochaczew), 2. Mar-
cin Narloch (Gimn. nr 2 Sochaczew), 3. Rafał Przybysz (Gimn. Te-
resin); młodziczki /40 metrów i 20 metrów/ - 1. Olimpia Kotowicz, 
2. Wiktoria Kuśmider, 3. Olga Majewska (wszystkie trzy – Gimn. 
nr 2 Sochaczew); młodzicy /15 metrów/ - 1.Krystian Kryszkiewicz 
(Gimn. Szymanów), 2. Dominik Kozłowski (Gimn. Szymanów),  
3. Julia Kaczorowska (Gimn. nr2  Sochaczew).




